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Materiały zabytkowe znajdują się w Instytucie
Archeologii UJ w Krakowie.
Badania będą kontynuowane.
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Państwowe Muzeum
Archeologiczne w Warszawie
Badania prowadziła doc.dr hab.Te
resa Węgrzynowicz przy udziale mgr
Mirosławy Andrzej owakiej i mgr
Grażyny Dmochowskiej. Finansowało
PLIA w Warszawie. Piąty sezon badań.
Osada z epoki brązu. Cmentarzysko
kultury grobów kloszowych.

Prace wykopaliskowe ąą kontynuacją badań prowadzo
nych w latach 1968-1971 /Informator Archeologiczny, Badania
1968, 1 9 6 9 , 1970, 1971/. Stwierdzono wówczas obecność osady
ludności ze starszej, względnie środkowej epoki brązu, któ
rej pozostałościami były jamy zawierające m.in. specyficzną
ceramikę nazwaną "typem zerzeńskim" oraz cmentarzyska kultu
ry grobów kloszowych, na którym, obok grobów ludzkich, wy
różniono także ciałopalne groby zwierzęce.
V/ 1982 roku zbadano 22 obiekty: 13 jam i 9 grobów.
Jamy zawierały z reguły bardzo niewielkie ilości małych fragT
mentów ceramiki, a niektóre z nich były całkowicie pozbawio
ne zabytków. Także warstwa kulturowa osady - słabo widoczna,
dostrzegalna głównie w profilach - dostarczyła tylko pojedyn
czych ułamków naczyń.
Na cmentarzysku, podobnie jak w poprzednim etapie
badań, stwierdzono występowanie grobów kloszowych, składają
cych się z popielnicy nakrytej misą i osłoniętej kloszem,
grobów popielnicowych w postaci naczynia z kośćmi nakrytego
misą i grobów bezpopielnicowych z rozproszonymi w jamie gro
bowej kośćmi oraz fragmentami ceramiki. Groby kloszowe i po
pielnicowe posadowione były v/ słabo zaznaczających się jamach
zawierających pojedyncze przepalone kości i ułamki ceramiki.
Drobne, nadtopione brązy odkryto jedynie w popielnicy jednego
z grobów kloszowych. Ewentualny udział szczątków zwierzęcych
w pochówkach określą analizy osteologiczne.
Badania potwierdziły istnienie tendencji do grupo
wania grobów w zespoły od 2 do kilku, przedzielone pustymi
przestrzeniami. Brak obiektów w wykopach znajdujących się we
wschodniej części badanego obszaru, położonej na granicy ob
niżenia terenu, pozwala sądzić, że tak w epoce brązu, jak 1
w epoce żelaza, wykorzystywane były przede wszystkim wyższe
partie pola.
Badania będą kontynuov/ane.

